
REGULAMENTO NAVEGUE GRÁTIS APLICATIVO CONSULTORIA 

 

A NATURA informa que os usuários que acessarem o aplicativo Consultoria, Natura e 

PagNatura na versão disponível para Android ou iOS, através das operadoras TIM, CLARO, OI e 

VIVO, terão acesso gratuito, ou seja, sem o consumo de seu plano de dados. 

A presente Campanha é acessível aos usuários de celulares que sejam clientes das operadoras 

citadas e atendam aos requisitos definidos neste Regulamento. 

1. Objetivos da Campanha 

O objetivo da Campanha é incentivar o uso do celular para acesso ao aplicativo Consultoria, 

Natura e PagNatura  

2. Participantes 

2.1. Participam da Campanha: (a) Quaisquer pessoas que queiram acessar os aplicativos; (b) 

Clientes das operadoras TIM, CLARO, OI e VIVO com acesso à internet considerando as 

condições de uso e exceções previstas no item 5 abaixo. 

3. Prazo 

3.1 A Campanha é válida no período de 13 de Fevereiro/2017 a 13 de Maio/2017. 

4. Considerações Gerais 

4.1. A participação nesta Campanha implica na aceitação de todos os termos e condições deste 

Regulamento, que poderá ser alterado pela NATURA a qualquer momento, a seu exclusivo 

critério, com posterior divulgação. 

4.2. A gratuidade é contemplada nos casos em que o acesso for efetuado via celular, por meio 

do aplicativo Consultoria, Natura e PagNatura em território nacional. 

4.3. A baixa do aplicativo na respectiva loja de aplicativos do celular, não é contemplada com a 

gratuidade do acesso, ou seja, neste caso os dados da operação serão cobrados pela 

operadora. 

4.4. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Campanha suspensa ou cancelada, 

sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do 

controle da NATURA e que comprometa a realização da Campanha de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 

 

· Condições de uso · 

NATURA 

5. Das Condições de Uso e Exceções 

5.1 O acesso gratuito estará disponível para o aplicativo Consultoria, Natura e PagNatura 

somente quando acessado via celular, com os sistemas operacionais Android ou iOS. 



5.1.1 O acesso direto ao site da Natura, através do browser do celular ou tablet, não está 

incluído na gratuidade e terá seu consumo de dados cobrado normalmente pela operadora. 

5.2 A utilização de eventuais serviços de terceiros através do ambiente do aplicativo, como por 

exemplo, o uso de redes sociais para compartilhamento ou pesquisas e links de terceiros, 

entre outros, será tratado como uma exceção à gratuidade no acesso ao aplicativo indicado no 

item 5.1. 

5.3 Além das condições específicas listadas abaixo, o acesso gratuito também está 

condicionado à aparelhos com configuração mínima necessária para acesso à Internet pelo 

celular, bem como aos aplicativos. 

5.4 O usuário/consultora deve estar ativo na rede da operadora. 

5.5 A linha deve estar sem bloqueios, seja por solicitação do usuário ou por procedimento da 

operadora e com pelo menos R$ 0,01 de crédito, caso o plano seja pré-pago. 

5.6 O aparelho deve estar com tráfego de dados habilitado para acesso à Internet e plano 

ativo. 

5.7 O usuário deve estar em área de cobertura da respectiva operadora (inclusive para o 

tráfego de dados). 

5.8 Caso o plano do cliente se encerre ou o tráfego de dados seja desabilitado durante a 

navegação gratuita no aplicativo Consultoria, Natura e PagNatura. 


